
 

Openingstijden 

 

De openingstijden zijn: 
van maandag tot en met vrijdag 

 in de zomerperiode (van 1 
april tot 1 november) van 
10 tot 17 uur, 

 in de winterperiode (van 
1 november tot 1 april) 
van 11 tot 16 uur, 

op zaterdag en zon- en feestdagen 
van 14 tot 16 uur. 

 

Voor meer informatie 
www.urnenhof.nl 

of 
info@urnenhof.nl 

RK Urnenhof 
 

Sittard 

RK Urnenhof – H. Bernadettekapel 
 
Baandert 21 
6136 EM  Sittard 

 

                   Interieur Dagkapel 

De unieke  
urnenbewaarplaats  

in Sittard 

Om het serene karakter van 
de RK Urnenhof zo goed  

mogelijk te bewaren zijn er 
enkele huisregels.  

 

Het interieur van de  
RK Urnenhof wordt in zijn  
geheel als kerkmeubilair  
beschouwd en dient met  

respect te worden behandeld, 
ook uit eerbied voor de  
nagedachtenis van de  

overledenen. 
In de RK Urnenhof wordt niet 

toegelaten: opgeschroefde 
inscriptieplaten of schilden; 

foto’s; beeldjes, al of niet aan 
het grafteken bevestigd 

 
Uitsluitend toegestaan zijn: 

het plaatsen van bloemen op 
de daarvoor ingerichte ruimte 

in de RK Urnenhof  
(nabij Levensbron);  

het branden van in de RK Ur-
nenhof aangeschafte kaarsen 

op de daarvoor  
geplaatste kaarsenbakken. 

 

 

http://www.urnenhof.nl/


Inrichting van de RK Urnenhof 

 

De asurnen worden geplaatst 
in zogenaamde Steles. Zuilen 
van staal met afdekplaten in 
houtoptiek. 
De steles zijn ingericht als hier-
onder weergegeven. Een stele 
heeft 4 zijden en per zijde kan 
per niveau maar één asurn 
worden geplaatst. Praktisch 
kunnen daardoor niet 2 urnen 
naast elkaar worden geplaatst, 
zoals onderstaande tekening weergeeft: 
 
 
 
 
 
Op de houten afdekplaat wordt door  
medewerkers van de RK Urnenhof een  
naamplaatje aangebracht met de gegevens van 
de overledene zoals hieronder is weergegeven.  

 
 
 

 
 
De naamplaatjes 
zijn gemaakt van RVS.  
De belettering wordt  
met een laser op de  
naamplaatjes aangebracht 
en past bij de stijl van de  
steles.  
 
 

Betekenis van de naam:  

RK Urnenhof 

Een kerkhof was, vanuit historisch perspec-
tief, de benaming voor een ruimte rondom 
een kerk. Het was daarom meer dan alleen 
maar een begraafplaats, een woord dat 
tegenwoordig een synoniem is voor een 
kerkhof. Vanuit deze ontwikkeling is de 
naam RK Urnenhof ontstaan: een plaats in 
een kerk voor het bewaren van asurnen. 
Het voorvoegsel "RK" geeft de denomina-
tie aan van waaruit de RK Urnenhof is ont-
staan, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
een algemene begraafplaats.  
De RK Urnenhof is dus als het ware een 
overdekt kerkhof met een RK-signatuur.  

 
Die signatuur betekent niet dat een asurn 
van een niet-katholiek niet bijgezet kan 
worden, integendeel. Wel dienen de nabe-
staanden van een niet-katholiek die bijge-
zet wordt, er rekening mee te houden dat 
de bijzetting en alle andere diensten die er 
gevierd worden uitsluitend plaatsvinden 
volgens de RK-ritus.  

Een geborgen omgeving als laatste 

rustplaats voor uw dierbare 

Wenst U meer informatie? 
Mail naar: info@urnenhof.nl 

Voorbeeld afdekplaatje 

A.ACHTERNAAM -ACHTERNAAM 

* 01.02.1930   01.02.2012 
 

 

Tarieven 

Plaats  Tarief 
(20 jaar)  

Tarief 
(10 jaar)  

Corona  € 3.250,00  € 1.850,00  

Overig 
(hoog/laag)  

€ 1.875,00  € 1.075,00  

Overig 
(midden)  

€ 2.500,00  € 1.450,00  

Toelichting bij tarieven 

 
Met ‘Corona’ wordt bedoeld de verhoogde 
ruimte van het voormalig priesterkoor. Daar 
worden uiteindelijk 12 steles geplaatst. 
 

 
De ‘overige’ steles bevinden zich in het schip 
van de kerk. Met overig ‘hoog/laag’ worden 
de bovenste 2 en de onderste 2 lagen van 
elke stele bedoeld . Met overig ‘midden’ 
worden de middelste 4 lagen bedoeld. 
 

 
De genoemde tarieven gelden voor elke 
urnennis waarin één asurn geplaatst kan 
worden. 
 

 
Het tarief kan worden geïndexeerd. Die in-
dexering geldt niet voor al bestaande con-
tracten. 
 

Zicht op het interieur 


